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DELTA PLUS GROUP oświadcza, że ten produkt jest zgodny z następującymi przepisami:

Identyfikacja ŚOI stanowiącego przedmiot niniejszej deklaracji:

HAR25_ - PUMA HAR25

Oznaczenie :
SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI Z PASEM DO
PRAC W DOSTĘPIE LINOWYM - 5 PUNKTÓW ZACZEPOWYCH

KOLOR :
Czarno-pomarańczowy

ROZMIAR :
S/M/L, XL/XXL

Opis :
Szelki do prac w dostępie linowym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). Pas podtrzymujący
z oparciem i pasami udowymi formowanymi na gorąco. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu lub
w ograniczonym dostępie (boczne). 1 punkt do pracy w podwieszeniu (na wysokości brzucha). 6 klamer
regulacyjnych. 2 uchwyty do liny.

ŚOI można również zidentyfikować za pomocą następujących środków:
- Zdjęcie produktu
- Każdy ŚOI posiada nazwę zawartą w niniejszej deklaracji zgodności
- Każdy ŚOI posiada kod kreskowy wskazany w załączniku do niniejszej deklaracji zgodności
- Każdy ŚOI posiada numer partii. Wystarczy go nam podać, aby uzyskać dodatkowe informacje. Nasza
organizacja, w oparciu o numer partii, umożliwia identyfikowalność ŚOI.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego: Rozporządzenie UE 2016/425, wraz z jego zasadniczymi wymaganiami i zharmonizowanymi
normami:

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne
wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i
opakowania.

EN361 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki
bezpieczeństwa

150kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

EN358 : 2018 Środki ochrony indywidualnej utrzymujące pozycję roboczą i zapobiegające
upadkom z wysokości – Pasy i linki utrzymujące pozycję roboczą lub podtrzymujące.

150kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym
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EN813 : 2008 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Pasy z
nagolennikami.

150kg: Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnym

Kategoria III: ŚOI dla zagrożeń, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub
nieodwracalne szkody na zdrowiu (załącznik I, Rozporządzenie (UE) 2016/425).

0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCJ) :
Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE:
0082 022 160 09 20 0484

ŚOI podlega procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)
pod nadzorem jednostki notyfikującej: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN
92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCJ )

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy
indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody
przeprowadzania prób.

.

Apt, 24/01/2023 Podpisano w imieniu DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

ZAŁĄCZNIK:

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy
zakupie pełnego kartonu Kod kreskowy KOLOR ROZMIAR

HAR25GT 3295249254797 Czarno-pomarańczowy S/M/L

HAR25XX 3295249254803 Czarno-pomarańczowy XL/XXL


